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НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН 

 

ОТНОСНО: Изменение на решение № 1077 от 27.08.2015 г. на Общински съвет - 
Смолян относно поемане на дългосрочен дълг от „Фонд за органите на местното    
самоуправление в България - ФЛАГ” - ЕАД, по реда на Закона за общинския дълг във 
връзка с проект „Изграждане и подобряване на канализационна и водопроводна 
инфраструктура“ 

 

УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ  И  ГОСПОДА  ОБЩИНСКИ  СЪВЕТНИЦИ, 

  На 30.10.2014 г. Общински съвет – Смолян взе решение № 807 за участие на Община 
Смолян като партньор в изпълнението на проект „Изграждане и подобряване на 
канализационна и водопроводна инфраструктура“, финансиран от Оперативна програма 
„Европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007-2013”.   

  Водещ партньор по проекта е Общинското дружество за водоснабдяване и 
канализация – Община Орайокастро, Гърция. Партньори по проекта са Община Смолян и 
Община  Минерални бани от българска страна и Община Терми, от гръцка страна.   

  В изпълнение на това решение Община Смолян е подготвила и внесла необходимите 
документи и на 12.11.2014 г. е подписан договор за безвъзмездна финансова помощ  
№В4.11.01 между Община Орайокастро и Министерство на развитието и 
конкурентоспособността на Република Гърция на обща стойност 10 394 949,73 евро. 
Договорените финансови средства за изпълнение на проекта в частта на  Община Смолян 
възлизат на 2 936 363,51 евро от общата стойност на сключения договор. 

  Общата цел на проекта е да се подобри качеството на питейните и отпадъчни води, 
чрез конкретни дейности в области, където водоснабдителните системи и канализация са в 
състояние, което не съответства на съвременния начин на живот, и не отговаря напълно на 
европейските стандарти. 

 Основни обекти, включени в частта на Община Смолян са: 

1. „Групово водоснабдяване на с. Полковник Серафимово, Дом за стари хора, с. Фатово и с. 
Габрица“ и „Допълнителни видове и количества СМР на обект: Водоснабдяване на с. 
Полковник Серафимово, Дом за стари хора, с. Фатово и с. Габрица“.  

2. „Водоснабдяване и канализация на ул. Петко Рачев Славейков, гр. Смолян“.  

3. „Изграждане и реконструкция на водопроводна мрежа на с. Могилица, Община Смолян“. 

  Проектът е изпълнен в срока до м. декември 2015 г. и обектите са въведени в 
експлоатация.  

  Община Смолян е внесла три искания за плащане към Управляващия орган на 
Оперативна програма „Европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007-
2013” и те са верифицирани, като са получени 85 % от тях, съгласно условията на 
програмата. Очаква изравнително плащане в размер на 89 000 лева от националното 
съфинансиране, след приспадане на полученото авансово плащане. 



  

В изпълнение на Решение на Общински съвет - Смолян № 1077 / 27.08.2015 г. Община 
Смолян е сключила договор за кредит № 843 от 09.12.2015 г. с Фонд ФЛАГ ЕАД за 
осигуряване на средства за текущи разплащания по проекта. Усвоените средства по договора 
за кредит са в размер на 2 023 520,92 лева. Със средства от верифицираните искания за 
плащане са погасени 1 964 301,59 лева, като за погасяване остават 59 219,33 лева. Срокът за 
погасяване по договора за кредит е 25.07.2017 г. С оглед на това, че към настоящия момент 
не е получено изравнителното плащане от програмата, е необходимо удължаване на срока за 
погасяване до получаването му. 

Във връзка с горепосоченото предлагаме удължаване срока за погасяване по договора за 
кредит № 843 от 09.12.2015 г. със 7 месеца, т.е. до  – До 25.02.2018 г. 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл.17, ал.1 от Закона за общинския дълг и 
чл.21, ал.1, т.10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, предлагам 
Общинския съвет да вземе следните 

 

РЕШЕНИЯ: 

1. Изменя Решение № 1077 от 27.08.2015 г. на Общински съвет - Смолян, като:  

1.1 Изменя т. 1 в частта „Условия за погасяване - Срок за погасяване“  както следва:  

- Срок на погасяване – до 25.02.2018 г., с възможност за предсрочно погасяване изцяло 
или на части, без такса за предсрочно погасяване. 

2. Всичко друго непроменено в Решение № 1077 от 27.08.2015 г. остава в сила.  

 

 

ВНОСИТЕЛ: 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ 
КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН 
    

 

 

 

 


